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مشخصات 

 کلی

 ریاضیکتاب: 

 تم چهار ریاضیعنوان درس: 

 24ص

اول یپایه  

کالس درسمحل تدریس:   

  طراح: 

 تاییهای پنجبا دستهآشنایی  هدف کلی

 شناختی: اهداف جزئی

 .اجزای یک تصویر را نام ببرد

 .بیان کند تاییهای پنجدستهمثالی از 

 مهارتی:

 آموز بتواند اشیا را بشمارد .دانش

 .کسب نمایداستفاده از چوب خط را وانایی ت

 نگرشی:

 .ند شودهای خداوها به ناظم بودن خداوند پی ببرد و سپاسگذار نعمتبا دیدن نظم موجود در دسته

 با انجام این فعالیت به دیدن با دقت به جزئیات عالقمندشود.

مواد و وسایل 

 کمک آموزشی
 درسی/ کتابچوب خط)یا چوب کبریت و نخ(/مدادرنگی/

 نی(داستا،سخنرانی،پرسش و پاسختلفیق) روش تدریس
 آموز:رود که دانشانتظار می رفتار ورودی

 .اعداد یک، دو،سه و چهار آشنا شده باشدبا 

 .توانایی نشان دادن اعداد با انگشتان دست را کسب کرده باشد

ارزشیابی 

 تشخیصی
 هید. ا نشان دداد ها رپرسم با انگشتان دست خود تعداد ممیدهم و از آنها تدا روی میز چهار مداد قرار میبا

 ان دهند.خود نش خواهم آن را با انگشتان دستکنم و از آنها میسپس یک مداد دیگر را به آنها اضافه می
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ارائه درس 

 جدید
-می اهبچهبعد از  خوایم برای این پنج انگشتمون یه اسم انتخاب کنیم.گویم امروز ما میبعد به آنها می 

ک بریت و یتوان از چوب کهای خود را روی میز بگذارند.)در صورت نداشتن چوب خط میخطخواهیم چوب

ب شروع ن خیلی خوخوام درس و با یه داستاها امروز میگویم خب بچهها میتکه نخ استفاده کرد(. به بچه

 کنم. موافقین؟؟

زهرا به  بخره. سته برای جشن تولد دوستش یه عالمه گلخواداستان به این صورت است که: یه روز زهرا می

-مانش میرا به ماخرن. اما بعد از خرید گال زهرن و کلی گل رز میی گل فروشی میهمراه مادرش به مغازه

ارو هونیم گلنمی گه ماگه: مامان حاال ما این گالرو چجوری ببریم خونه که خراب نشن؟ مامانش به زهرا می

 د و با یهکرا میسته جدا کنیم و با نخ ببندیم که خراب نشن. بعد مادر زهرا چهارشاخه گل جدد توی دسته

شون رو نخ دور کرد و باز با یهبست. دوباره چهارشاخه گل دیگه جدا مینخ دور اون چهارشاخه گل رو می

ا و عد زهربیم(. پیچانبست. )همزمان پای تابلو چهارشاخه گل را رسم کرده و دور آن را یک نخ میمی

 ردند.بت زهرا ی دوسی آنها را به خانههای شاخه گل را به کمک هم به انه بردند و شب همهمادرش دسته

.خب االن بستمی کرد و با یه نخ دور اونا روها دیدین مادر زهرا چیکار کرد؟ چهارتا گل جدا میخب بچه

ر وب خط دچا چوب خط بزارید کنار هم پنجمین خطاتون همین کارو کنید. چهرتخوام شما هم با چوبمی

 افه شه. ستشون اضزاره گل دیگه به دکنه و نمیهاست که اونارو دور هم جمع میواقع مثه همون نخ دور گل

 تون درستهایی که خودن دستهها به ایهاتون رو درست کردین. بچهها آفرین چقدر خوب دستهخب بچه

 گن چی؟ همه با هم بگین.تایی!! میهای پنجگن دستهکردین می

 با هم بشماریدشون؟ یک. دو.سه.چهار.پنج. آفرین به شما.

طمینان وزان و اآمی دانشی مورد نظر به همهی کتابتون رو باز کنید)نشان دادن صفحهخب حاال این صفحه

یف کتر، کاله، چبینید؟ آفرین میها توی تصویر چیاند.( خب بچهرا باز کردهاز اینکه همه درست صفحه 

 ،شلوار و تیشرت.

 ون بدین.من نش ها یه سوال: چنتا تیشرت توی کمد داریم ما؟؟ دوتا افرین با انگشتاتون بهخب حاال بچه

خونه  س دوپین دوتا آفرین خب حاال توی جدول جلوی تیشرت ما باید چن خونه رو رنگ بزنیم؟؟ مگه نگفت

 )توجه به تناظر یک به یک(رو رنگ بزنین.

شون ت رو نها حاال توی جدول بعدی به نظرتون باید چنتا خط بزاریم برای اینکه تعداد تیشرخب بچه

 بدیم؟؟ آفرین دوتا. پس دو خط بزنید. 

نید و کرنگ  خب حاال ها چنتا چتر داریم؟؟ چهارتا. خب با انگشتاتون به من نشون بدین. آفرینخب بچه

 خط بزنید. 

 ید.چنتا شلوار داریم؟ با دست به من نشون بدین؟ آفرین پس سه خونه رنگ بزنید و سه خط بزن

 ید.چنتا کیف داریم؟ یه دونه. با دست نشون بدین. آفرین پس یه دونه رنگ کنید و یه خط بزن

 دین ببینم. آفرین ها چنتا کاله داریم؟؟ پنجتا. خب با دست به من نشون بخب بچه
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 ی پنجتایی رو به من نشون بدین. آفرین با چوب خطایی که دارین دسته

ما چوب خط ش»دار به مشتری خودش  یا نانوا به مشتریش بگه ها  تا حاال شنیدین که مثال مغازهبچه

 کنند؟؟المثل رو استفاده میبه نظرتون منظورشون چیه؟؟؟ چرا این ضرب« پرشده

ارزشیابی 

 کوینیت

 ؟ با چوب خط اعداد یک،دو، سه و چهار را نشان دهندخواهد آموزان میمعلم از دانش

 هاست(ی پنجتایی درست کنند.)انگشت شست در حکم نخ دور گلبا انگشتان دست خود یک دسته
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.)مثل ن مثال بزنندی پنجتایی دیگر در محیط اطرافشاشود چند دستهآموزان خواسته میاز دانش

 هایشان ویک مداد رنگی بر روی آن(مدادرنگی

 یاد آور او را ها به نظم بخشی خداوند اشاره شود و سپاسگذاری ازبا نگاه کردن به نظم موجود در دسته

 شویم.

ارزشیابی 

 پایانی
 د.هر شی که دوست دارند بکشن ی پنجتایی بااموزان به پای تابلو بیایند و یک دستهدانش

 ی پنجتایی با اشیا مختلف درست کنید.در خانه سه دسته تکلیف
 


